MAANDBERICHT JUNI
Dit maandbericht geeft een compact overzicht van de activiteiten die zijn
uitgevoerd in de maand juni. Mocht u over een van de activiteiten meer
uitgebreide informatie wensen, dan kunt u terecht op onze website of contact
opnemen met het secretariaat van de Huurdersfederatie Alert.
7 juni - Overleg DB
Een belangrijk punt was het beter afstemmen van de eisen die van Alert stelt aan de het
werk van haar adviseur. Er bleken verschillende verwachtingen te zijn. Er zijn nieuwe
werkafspraken gemaakt.
7 juni - Basiscursus Volkshuisvesting
De basiscursus is gevolgd door Marina, Ans en Piet van de nieuwe LHV Uithoorn (HVUK)
Daarnaast deden ook Jose (HVOA), Henk (HVL), Peter(HAK) en Dhiraj mee. Als nieuwe
AB leden en nieuw aangesloten LHV was de cursus een welkome blik op de
volkshuisvesting in zijn geheel. Het was onmogelijk om in vijf avonden alles te
behandelen. Toch is de grote lijn nu duidelijk. Behandeld zijn o.a. de historie van de
volkshuisvesting, het huurbeleid, passend toewijzen, daeb/niet-daeb en de toekomst
van de volkshuisvesting. Naast deelnemers vanuit Alert bestond de groep ook uit leden
van de Bewoners Raad Rochdale, de koepelvereniging van Rochdale. De cursus werd
gegeven door Gisele Holdert van de Woonbond. Welllicht komt er in het najaar een
vervolg.
8 juni – Overleg AB







Aanstelling van Peter van Staalduinen en Henk Dil als nieuwe AB-leden
Oprichting nieuwe LHV in Uithoorn die zich wil gaan aansluiten bij Alert. De
naam wordt waarschijnlijk Huurdersvereniging Uithoorn de Kwakel (HUK)
De website zal in de zomermaanden worden aangepast en gaat over op
Wordpress.
Hans gaf een korte toelichting over de ophef bij HBO-Argus die is ontstaan n.a.v.
de mailingsactie waarbij huurders werd gevraagd om email-adressen.
De werkgroep Financiën gaat in het najaar een speciale cursus volgen via de
Woonbond.
De Notitie Jongeren zal worden verwerkt tot een concreet voorstel voor de
jongerenhuisvesting richting EH.

14 juni – Overzicht adviezen en activiteiten Alert/EH
Op verzoek van de bestuursleden van Alert wordt een overzicht opgemaakt van
afgehandelde, lopende en nog te verwachten items. Zodat ieder inzicht heeft in wat loopt
en wat is afgehandeld. Maar ook in de zaken die nog aan de orde gesteld zullen worden
en waarmee dan in de planning rekening mee kan worden gehouden. Het overzicht zal
maandelijks worden geactualiseerd en wordt als bijlage bij de stukken voor het 2
maandelijks overleg Alert – Eigen Haard gevoegd.
20 juni - Workshop Transparantietool
De workshop is door Hennie bezocht. Deelnemers konden zelf aan de slag met de
Transparantietool. Het is een programma waarbij door aan verschillende knoppen te
draaien het effect van beleidsbeslissingen op b.v. huur en woningvoorraad kan worden
bepaald. Volgens Hennie gaf de workshop een goede indruk hoe je kunt werken met de
Transparantietool.
23 juni - Vragen Alert bij scheiding daeb/niet-daeb
In een overleg met de manager strategie en directeur wonen heeft Hennie de vragen die
bij de bestuursleden leven t.a.v. scheiding daeb/niet daeb besproken. Een overzicht van
vragen en antwoorden is aan alle bestuursleden gestuurd en besproken in het
Vooroverleg Alert.
(QenA Beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB op de site van Alert).
28 juni - Vooroverleg Alert
De vertegenwoordigers die naar het overleg Alert – Eigen Haard gaan hebben de
agendapunten voor-besproken.
28 juni - Afspraken over sollicitatieprocedure lid Geschillencommissie
In het AB is afgesproken dat voorzitter Alert en het huidige lid van de
Geschillencommissie de selectieprocedure voor het nieuwe lid zullen uitvoeren. Er zijn
via de Woonbond 2 kandidaten.
30 juni - Starterpakket Huurdersvereniging Uithoorn De Kwakel i.o.
Het nieuwe bestuur van de huurdersvereniging Uithoorn De Kwakel in oprichting heeft
gezegd dat zij zich willen aansluiten bij Alert. De ambtelijk secretaris heeft een pakket
samengesteld met informatie, zoals Statuten, Huishoudelijk reglement en
vergaderschema. Dit pakket kan ook voor nieuwe bestuursleden worden gebruikt.
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